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ηει.24653054

θαμ.24620061

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ – ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015


21/09/2015: Αγιαζμόρ



30/09/2015: Επέηειορ Κςππιακήρ Ανεξαπηηζίαρ (1η Οκηωβπίος) – Γξαζηεξηόηεηεο θαη
ενξηαζκόο ηεο Δπεηείνπ ζε όια ηα ηκήκαηα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ.



1/10/2015: Αξγία - Δπέηεηνο Κππξηαθήο Αλεμαξηεζίαο



05/10/2015 – 16/10/2015: Δεκαήμεπο γνωπιμίαρ με ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ ηος ζσολείος
μαρ– Οη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ηνπο ζηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο
ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Γηα ην πξόγξακκα, ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη ηελ ώξα ησλ
ζπλαληήζεσλ, ζα ελεκεξσζείηε κέζσ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ηνλ/ηελ ππεύζπλε εθπαηδεπηηθό.



5/10/2015 – 09/10/2015: Εβδομάδα Δημοκπαηίαρ – Δθινγέο Δπηηξνπώλ ζηα ηκήκαηα –
Δθινγή Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.



14/10/2015: Εκπαιδεςηική εκδπομή όισλ ησλ παηδηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζε δηαθνξεηηθνύο
πξννξηζκνύο αλά ηάμε. Λεπηνκέξεηεο ζα δνζνύλ ζηα ηκήκαηα αλαιπηηθά.



27/10/2015: Γιοπηή ηηρ ζημαίαρ και ηηρ 28ηρ Οκηωβπίος1940 – Τα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο
παξνπζηάδνπλ θαιιηηερληθό πξόγξακκα ζηελ Αίζνπζα Τειεηώλ ηνπ Σρνιείνπ, ζηηο 9:30 π.κ. Η
εκδήλωζη είναι ανοισηή για ηοςρ γονείρ. Ιδηαίηεξεο πξνζθιήζεηο δελ ζα ζηαινύλ.



28/10/2015: Αξγία – Δζληθή Δπέηεηνο 28εο Οθησβξίνπ 1940



02/11/2015 - 13/11/2015: Δεκαπενθήμεπο Μνήμηρ Καηεσομένων – Καιιηέξγεηα ηνπ ζηόρνπ
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ: «Γλσξίδσ - Γελ Ξερλώ – Γηεθδηθώ» κέζα από ηα
όια ζέκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ, καξηπξίεο αλζξώπσλ πνπ έδεζαλ ηα γεγνλόηα, παξαθνινύζεζε
ηαηληώλ, ζπλεληεύμεηο, επηζθέςεηο, θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο. Σπκκεηέρεη όιν ην ζρνιείν.



13/11/2015: Σρνιηθή αξγία, νλνκαζηηθή γηνξηή Αξρηεπηζθόπνπ



16/11/2015: Μνήμη Καηεσομένων – Ψήθιζμα Διαμαπηςπίαρ για ηην Τοςπκική Καηοσή –
Γξαζηεξηόηεηεο ζηα ηκήκαηα κέζα ζην πιαίζην ζεκάησλ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Θα
αθνινπζήζεη αγσληζηηθή, εηξεληθή εθδήισζε δηακαξηπξίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηελ
θαηνρή ηεο Κύπξνπ από ηελ Τνπξθία, ζην γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ.

Αγγέλα Παναγή-Καϊμακλιώτη, Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική– Διεύθυνση Δημοτικού Δροσιάς Κ.Α΄
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17/11/2015: Ημέπα μνήμηρ Αγώνων και Θςζιών για ηην πποάζπιζη ηηρ Δημοκπαηίαρ
(Μνήμη Πολςηεσνείος) – Γξαζηεξηόηεηεο θαη ενξηαζκόο ηεο Δπεηείνπ ζε όια ηα ηκήκαηα
κέζα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ.



Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο: Εκκληζιαζμόρ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηνλ Ιεξό Ναό Αγίνπ
Νηθνιάνπ θαη Θεία Κοινωνία. Αθξηβήο εκεξνκελία γηα θάζε ηκήκα ζα δνζεί εγθαίξσο.
11/12/2015: Χπιζηοςγεννιάηικη Γιοπηή – Η Β΄ ηάμε παξνπζηάδεη θαιιηηερληθό πξόγξακκα
ζηελ Αίζνπζα Τειεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο από ηηο 19:30 κέρξη ηηο 20:30



15/12/2015

-

22/12/2105:

Εβδομάδα

Αγάπηρ

–

Αλληλεγγύηρ

–

Πποζθοπάρ:

Φξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο πξνζθνξάο θαη αγάπεο ηνπ ζρνιείνπ καο, πξνο
ηνλ ζπλάλζξσπν, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σύλδεζκν Γνλέσλ θαη ην Γήκν Λάξλαθαο.


23/12/2015 – 6/1/2016: Γηαθνπέο Φξηζηνπγέλλσλ

Σο όρακά κας
Με ηαπεηλοθροζύλε, κε ζηοργηθή αγάπε, κε ζάρρος, αλοτή, ηθαλόηεηα,
αποθαζηζηηθόηεηα, σποκολή, ζσκβάιιοσκε ζηε δεκηοσργία
ελός δεκοθραηηθού, αεηθόροσ ζτοιείοσ.
Δργαδόκαζηε γηα έλα ζτοιείο – εργαζηήρη δωής,
έλα ζτοιείο ποσ πάεη κπροζηά,
ποσ απορρίπηεη ηε ζηαζηκόηεηα.
Έλα ζτοιείο ποσ ζθέθηεηαη, ζσκκεηέτεη, κηιά,
αγαπά, θαληάδεηαη θαη δεκηοσργεί.

Από τη Διεύθσνση και το Προσωπικό τοσ Δημοτικού Στολείοσ Δροσιάς Κ.Α΄

Αγγέλα Παναγή-Καϊμακλιώτη, Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική– Διεύθυνση Δημοτικού Δροσιάς Κ.Α΄
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